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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-123/2017 

Датум: 8.1.2018. године  

Београд, Његошева 77     

 

 

Предмет: Одговори на питањa потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале 

вредности услуге штампања и дизајна (интерни број ЈН: 404/2-123/2017).     

 

Питања и одговори:   
 

1. Адресирање коверата, тираж? Штампа: колор или црно бела? Инсертовање писама, тираж? 

 

Одговор: Адресирање коверата – 1000 комада тираж, штампа у колору 4/0; Инсертовање писама – 

1000 комада тираж. 

 

2. Фасцикла за коверат. Дорада: мат или сјајна пластификација? 

 

Одговор: Наручилац не захтева дораду пластификацијом. 

 

3. Плакати. Тотал Фото M граматура? 

 

Одговор: Тотал Фото М 140 грама. 

 

4. Плакати 9-12. Тираж? 

 

Одговор: Тираж плаката под редним бројевима 9-12 је 1 комад за сваки од плаката. 

 

5. Мултимедијални ЦД. ЦД диск са штампом, нарезивањем, налепница или директна штампа? 

Тираж? 

 

Одговор: Са директном штампом, 4/0, нарезивањем, тираж – 200 комада. 

 

6. Омот за ЦД. Тираж? 

 

Одговор: 200 комада. 

 

7. Захвалнице. Тираж? 

 

Одговор: Захвалнице папир – тираж 50 комада. Захвалнице платно – тираж 50 комада. 

 

8. ПВЦ налепница. Тираж? 

 

Одговор: 100 комада. 

 

9. Штампа и монтажа бекдроп система, услуга штампе и монтаже на постојећој конструкцији? 

 

Одговор: Услуга штампе и монтаже на постојећој конструкцији. 
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10. Банер платно са ринглицама. Димензије банера? 

 

Одговор: Како Наручилац не може унапред предвидети потребне димензије банер платна 

Конкурсном документацијом је траженo да понуђач понуди цену по m
2.
 

 

11. Roll up са конструкцијом. Тираж? 

 

Одговор: 1 комад. 

 

12. Додатне услуге дизајна: 

Осмишљавање и писање ПР текста; 

Осмишљавање слогана, наслова и слично; 

Молим за објашњење у каквој је логичкој вези дипломирани дизајнер са писањем ПР текста, а све 

ово набројано са јавном набавком? 

 

Мислимо да само копирајтер је у могућности да одговори на ваш захтев, а он се не тражи у 

кадровском капацитету. 

 

Одговор: Наручилац је из Спецификације услуге избрисао додатне услуге дизајна, те у складу са 

наведеним изменио Конкурсну документацију. 

 

13. Шта подразумевате под куцањем текста? 

 

Одговор: Наручилац је из Спецификације услуге избрисао услугу куцања текста, те у складу са 

наведеним изменио Конкурсну документацију. 

 


